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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat pada perubahan 

sistem pengelolaan keuangan daerah seiring dengan adanya tuntutan akan 

peningkatan kualitas laporan keuangan demi terwujudnya transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. 

Perkembangan tersebut terjadi pada kebijakan akuntansi pemerintah berupa 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemerintah Indonesia pada awalnya 

menerapkan standar akuntansi berbasis kas kemudian segera diganti dengan 

akuntansi berbasis akrual karena dianggap lebih akuntabel. Sedangkan menurut 

West dan Carnegie (2015), Perubahan standar akuntansi pada sektor publik 

dirubah dari standar akuntansi berbasis kas ke akuntansi berbasis akrual 

disebabkan karena tingginya peningkatan kebutuhan terhadap akuntabilitas 

instansi sektor publik terutama pada instansi pemerintah. 

Akuntansi berbasis kas adalah pencatatan dan pengakuan transaksi dan 

peristiwa lainnya diakui pada saat kas diterima atau dibayarkan dengan 

terfokuskan terhadap perubahan saldo kas dengan membedakan kas masuk dan 

kas keluar. Akuntansi berbasis kas mempunyai kelebihan yaitu mudah dipahami 

dan tidak rumit dalam penerapannya. Namun akuntansi berbasis kas dianggap 

kurangnya informatif karena hanya berisikan informasi tentang penerimaan, 

pegeluaran kas, dan saldo tidak menginformasikan  tentang aset dan kewajiban.  
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Sehingga dalam perkembangannya standar akuntansi dari berbasis kas berubah 

menjadi akuntansi berbasis akrual (Zelmiyanti, 2015).  

Pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara  

telah mengamanatkan mengenai ketentuan pengakuan dan pengukuran pendapatan 

dan belanja yang awalnya menggunakan standar akuntansi berbasis kas dirubah 

menjadi akuntansi berbais akrual yang dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 

(lima) tahun dari tahun ditetapkannya undang-undang. Pemerintah Indonesia telah 

berfokus terhadap perubahan di bidang akuntansi di setiap instasi pemerintah, 

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mewajibkan seluruh pemerintah daerah 

untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah menggunakan 

metode akuntansi berbasis akrual mulai tahun 2015. Akuntansi akrual merupakan 

salah satu dasar akuntansi yang terlepas dari waktu penerimaan  dan pengeluaran 

kas yang dilakukan, tetapi pengakuan transaksinya diakui sebagai peristiwa yang 

mendasarinya terjadi (Khan & Mayes, 2009). 

Berdasarkan Keputusan Bupati Jepara Nomor 445-265 Tahun 2015 

tentang Penerapan Puskesmas Sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Yang 

Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, 

Puskesmas di Kabupaten Jepara berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) dengan menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangannya 

berbasis akrual sesuai pada jenis layanan yang berpedoman terhadap akuntansi 

pemerintah. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan bidang kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya pelayanan kepada masyarakat dan perseorangan tingkat 
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pertama, untuk mencapat derajat setinggi-tingginya dalam bidang kesehatan 

masyarakat di wilayah kerjanya, dengan lebih mengutamakan upaya  preventif 

dan promotif  (Permenkes No.75, 2014).  

Tujuan dirubahnya Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) memiliki peluang untuk meningkatkan pelayanannya ke masyarakat 

sebagai wujud penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Jepara bidang kesehatan, 

memajukan kesejahteraan umum dan melestarikan kehidupan bangsa. Setiap hari 

ke hari Puskesmas dituntut untuk selalu memberikan peningkatan mutu kepada 

masyarakat. Mutu tersebut bukan hanya terhadap barang atau produk yang 

ditawarkan oleh pihak puskesmas dan pelayanan jasa kepada masyarakat tetapi 

juga terhadap pengelolaan keuangan puskesmas.  

Sebelum menjadi BLUD Puskesmas, pengelolaan keuangan yang 

diterapkan di Puskesmas bergantung terhadap Pemerintah Daerah. Misalnya 

perubahan yang terjadi pada input pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

yang semula masuk ke dalam rekening kas daerah, tetapi setelah berubah menjadi 

BLUD Puskesmas input pendapatan JKN masuk  ke dalam rekening BLUD yang 

dimiliki oleh Puskesmas. Selain itu, perubahan juga terjadi dalam pengelolaan 

keuangan yang terjadi pada anggaran sisa belanja Puskesmas yang pada awal 

sebelum BLUD, jika terdapat sisa belanja maka anggaran tersebut akan hilang dan 

tidak dapat digunakan ditahun berikutnya. Sedangkan setelah menjadi BLUD 

Puskesmas, anggaran sisa belanja Puskesmas dapat diakui sebagai Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan dapat digunakan kembali di tahun berikutnya. 

Sehingga dengan dirubahnya menjadi BLUD Puskesmas, puskesmas tidak 
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mempunyai ketergantungan dengan Pemerintah Daerah dan diharapkan mampu 

mengelola keuangannya sendiri. 

Pengelolaan keuangan atau barang BLUD Puskesmas diperlukan 

fleksibilitas dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah (PPK BLUD). Penerapan PPK BLUD berupa keleluasaan 

pelaksanaan praktek bisnis yang sehat berdasarkan kaidah-kaidah manajemen 

yang baik dalam meningkatkan pemberian pelayanan yang berkesinambungan dan 

bermutu kepada masyarakat, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan 

daerah pada umumnya. PPK BLUD melakukan akuntansi dan laporan keuangan  

dengan menggunakan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, 

kewajiban, maupun ekuitas dana sesuai dengan jenis layanan yang berpedoman 

pada akuntansi pemerintah (Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017).  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian 

tentang penerapan metode akuntansi berbasis akrual pada Badan Layanan Umum 

Daerah. Adapun penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ida Rosnidah, 

dkk (2016), hasil penelitian ini menjelaskan bahwa RSUD Waled Kabupaten 

Cirebon yang sudah menerapkan PPK-BLUD selama menyusun laporan 

keuangannya masih belum menggunakan metode akuntansi berbasis akrual. 

Penelitian dengan tema yang sama dilakukan oleh Juwenah (2015), hasil 

penelitian ini menjelaskan bahwa basis akuntansi yang digunakan UPT 

Puskesmas belum berbasis akrual dan masih berbasis kas menuju akrual. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Albertus Sunuwata Triprasetya, dkk (2014), 
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menjelaskan bahwa sistem akutansi yang digunakan masih metode akuntani 

berbasis kas.

Data Profil Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2017, Puskesmas 

yang berada di Kabupaten Jepara sebanyak 21 Puskesmas. Jumlah ini terbagi 

menjadi 14 Puskesmas Perawat dan 7 Puskesmas Non Perawat. Dari 21 Pusat 

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Jepara,  sampai akhir 2016 baru 

sembilan yang telah terakreditasi. Sembilan puskesmas tersebut yakni, Puskesmas 

Tahunan, Bangsri I, Keling I, Welahan I, Mlonggo, Mayong II, Kedung II, Keling 

II, dan Puskesmas Jepara kota. Kualitas pelayanan kesehatan di sembilan 

puskesmas tersebut, mendapatkan pengakuan dari Kementerian Kesehatan RI 

bahwa pelayanan Kesembilan puskesmas tersebut memiliki pelayanan sesuai 

standar nasional, setelah sebelumnya menjalani akreditasi agar sesuai dengan 

standar pelayanan nasional (ANTARA JATENG, 17 Maret 2017).

Jumlah pasien yang datang ke setiap Puskesmas belum bisa menjadi 

patokan dalam perbandingan antara puskesmas di Kabupaten Jepara, karena 

dengan jumlah penduduk yang sedikit maka pasien yang datang ke puskesmas 

tersebut juga akan lebih sedikit begitu pula dengan sebaliknya. Jadi, perbandingan 

jumlah penduduk dianggap lebih fleksibel digunakan dalam perbandingan 

cakupan kerja dari setiap puskesmas di Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara 

terbagi menjadi 16 Kecamatan dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2017 

sebanyak 1.223.198 jiwa. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 

609.784 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 613.414 jiwa. Jumlah 

penduduk tertinggi dalam wilayah Kabupaten Jepara, bertempat tinggal di 
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Kecamatan Tahunan sebanyak 117.170 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 

sebanyak 59.352 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 57.818 jiwa. 

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk setiap Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Jepara: 

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2017 

KECAMATAN
Penduduk WNI dan WNA 

Jumlah
Laki-laki Perempuan 

1. Kedung 39.203 jiwa 39.732 jiwa 78.935 jiwa 
2. Pecangaan 42.647 jiwa 43.663 jiwa 86.310 jiwa 
3. Kalinyamatan 32.608 jiwa 33.048 jiwa 65.656 jiwa 
4. Welahan 37.515 jiwa 38.408 jiwa 75.923 jiwa 
5. Mayong 45.547 jiwa 46.160 jiwa 91.707 jiwa 
6. Nalumsari 36.977 jiwa 38.248 jiwa 75.225 jiwa 
7. Batealit 43.591 jiwa 43.735 jiwa 87.326 jiwa 
8. Tahunan 59.352 jiwa 57.818 jiwa 117.170 jiwa 
9. Jepara 45.351 jiwa 45.051 jiwa 90.402 jiwa 
10. Mlonggo 44.463 jiwa 43.314 jiwa 87.777 jiwa 
11. Pakis Aji 30.993 jiwa 30.789 jiwa 61.782 jiwa 
12. Bangsri 52.158 jiwa 51.816 jiwa 103.974 jiwa 
13. Kembang 34.966 jiwa 36.168 jiwa 71.134 jiwa 
14. Keling 31.302 jiwa 32.047 jiwa 63.349 jiwa 
15. Donorojo 28.316 jiwa 28.698 jiwa 57.014 jiwa 
16. Karimunjawa 4.795 jiwa 4.719 jiwa 9.514 jiwa 

Jumlah/Total : 609.784 jiwa 613.414 jiwa 1.223.198 jiwa 
Sumber : Proyeksi Penduduk BPS, 2017 

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas Puskesmas Tahunan melayani jumlah jiwa 

paling banyak dibandingkan dengan Puskesmas yang lainnya di Kabupaten Jepara 

karena jumlah penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Tahunan. Hal ini 

menjadi alasan dipilihnya Puskesmas Tahunan sebagai objek penelitian 

dikarenakan pada tahun Puskesmas Tahunan telah memperoleh akreditasi dan 

memiliki kualitas pelayanan sesuai standar nasional dari Kementerian Kesehatan 
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Republik Indonesia. Selain itu, Puskesmas Tahunan memiliki cakupan pasien 

terbanyak dengan jumlah penduduk paling tinggi dibandingkan dengan 

Kecamatan yang lain di Kabupaten Jepara.  

Berdasarkan latar belakang diatas dan beberapa penelitian sebelumnya 

yang memberikan pemahaman tentang amanat pemerintah dalam penerapan 

metode akuntansi berbasis akrual pada BLUD Puskesmas, maka judul yang akan 

diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah “Studi Kualitatif Pelaksanaan 

Metode Akuntansi Berbasis Akrual Pada Puskesmas Tahunan Setelah 

Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)”.

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan untuk untuk membatasi 

cakupan masalah agar penelitian lebih terarah dan pembahasan yang dilakukan 

lebih terfokuskan. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pemecahan masalah 

perlu adanya pembatasan-pembatasan yang sesuai dengan ruang lingkup 

permasalahan. Batasan-batasan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini difokuskan pada penerapan metode akuntansi berbasis akrual 

setelah perubahan menjadi Badan Layanan Umum Daera (BLUD) pada 

Puskesmas.  

2. Penelitian ini hanya mengambil objek pada Puskesmas Tahunan 

Kabupaten Jepara selaku puskesmas yang mengalami perubahan menjadi 

BLUD. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Puskesmas dengan perubahan status menjadi Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) ditetapkan dengan diamanatkan Berdasarkan Keputusan Bupati 

Jepara Nomor 445-265 Tahun 2015 tentang Penerapan Puskesmas Sebagai Unit 

Pelaksanaan Teknis Dinas Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah, Puskesmas melaksanakan akuntansi dan pelaporan 

keuangan BLUD berbasis akrual. Dengan adanya perubahan Puskesmas menjadi 

Badan Layanan Umum, banyak Puskesmas yang belum siap dalam penerapan 

akuntasnsi berbasis akrual. Terutama kekurangannya yaitu pada sumber daya 

manusia yang kurang memiliki pemahaman dalam bidang akuntansi. Berdasarkan 

dasar uraian tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan metode akuntansi basis akrual pada Puskesmas 

Tahunan setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah? 

2. Hambatan apa saja yang dihadapi Puskesmas Tahunan setelah menjadi 

Badan Layanan Umum Daerah selama penerapan metode akuntansi basis 

akrual?

3. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan 

metode akuntansi basis akrual pada Puskesmasn Tahunan setelah menjadi 

Badan Layanan Umum Daerah? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pelaksanaan metode akuntansi basis akrual pada 

Puskesmas Tahunan setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah. 
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2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Puskesmasn Tahunan setelah 

menjadi Badan Layanan Umum Daerah selama penerapan metode 

akuntansi basis akrual. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pelaksanaa metode akuntansi basis akrual pada Puskesmas Tahunan 

setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan tentang penerapan metode akuntansi berbasis akrual pada 

BLUD Puskesmas Tahunan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Puskesmas Tahunan 

Sebagai sumber informasi untuk BLUD Puskesmas Tahunan ke depan dan 

sebagai bahan pertimbangan dalam memaksimalkan penerapan metode 

akuntansi berbasis akrual.

b. Bagi peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan metode 

akuntansi berbasis akrual pada BLUD Puskesmas. 

c. Bagi akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi. 
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d. Bagi pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan materi yang 

bermanfaat bagi penelitian yang lain dalam bidang keuangan. 


